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မတ္စ္ သမိုင္းAရႈပ္ႏွင့္ ကုရ္Aံ
ဒီဇင္ဘာ ၁၈ ရက္ ၂၀၀၉
ကရုဏာရွ
ာရွင္၊ Aၾကင္နာရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ Aလႅာဟ္Aရွင္၏ နာမေတာ္ျဖင့္ Aစျပဳပါ၏
ဓမၼမိတ္ေဆြ Aေပါင္းAေပၚသို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာျခင္း ခေညာင္းပါေစပါေစ- ကၽြႏ္ုပ္၏ တင္ျပခ်က္Aား မတည္းမျဖတ္၊ ပကတိAတိုင္း ပို႔စ္တင္
ေပးရန္ ကတိေပးထားေသာ islammyanmar.com Aား ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

ခရစ္မတ္စ္ ဆိုသည့္ ေ၀ါဟာရမွာ Aလယ္ေခတ္ Aဂၤလိပ္စာေပ Christemasse ႏွင့္ ေခတ္ေဟာင္း Aဂၤလိပ္စာေပ Cristes

mæsse မွ ဆင့္ပြားလာျခင္း ျဖစ္၍ Christ's ႏွင့္ Mass ကို ပူးေပါင္းထားသည့္ ေ၀ါဟာရ ျဖစ္သည္။ Cristes မွာ ဂရိစကား
Christos မွ ျဖစ္၍ mæsse မတ္စ္ မွာ လက္တင္စကား missa မွ ျဖစ္၏။ ထို႔ျပင္ ဂရိ Aကၡရာ Χ (ခ်ီ) မွာ ခရစ္ဆိုေသာ
ေ၀ါဟာရ၏ Aစ စာလံုး ျဖစ္၍ Aလားတူ ၁၆ ရာစု Aလယ္ေလာက္မွ စ၍ ရိုမန္မ်ားက Χ (ခ်ီ) AကၡရာAား ခရစ္ဆိုေသာ
စကားလံုး၏ Aတိုေကာက္ Aကၡရာ Aျဖစ္ သံုးစြဲလာၾကရာမွ ခရစ္မတ္စ္ကို Xmas ဟု လည္း မၾကာခဏ သံုးစြဲ ေရးသားေလ့
ရွိေပသည္။ ခရစ္မတ္စ္ေန႔ဟူသည္ကို Aထူးမိတ္ဆက္ေနရန္ မလိုေပ။ ကမၻာႏွင့္ A၀ွမ္း ရင္းႏွီးခင္မင္ၿပီး ေ၀ါဟာရပင္
ျဖစ္ေတာ့သည္။ ထိုေန႔ကို ႏွစ္စU္ႏွစ္တိုင္း ဒီဇင္ဘာလ ၂၅ ရက္ေန႔တင
ြ ္ က်င္းပၾက ေၾကာင္းလည္း Aထူး ေျပာေနရန္ပင္
မလိုေပ။
ထိုေန႔၏ Aဓိပၸါယ္ကို မသိသူမ်ား (ခရစ္ယာန္ မဟုတ္သူမ်ား) Aေနျဖင့္ ထိုေန႔ကို မည္သည့္ေန႔ရက္တင
ြ ္ က်င္းပသည္
ျဖစ္ေစ- ျပသနာတစ္ရပ္ မဟုတ္ေခ်။ ရံုးပိတ္ရက္၊ ေက်ာင္းပိတ္ရက္၊ သက္ေတာင့္သက္သာ နားရမည့္ တရား၀င္ ပိတ္ရက္
Aျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးသည့္ Aစိုးရမ်ားကိုပင္ ေက်းဇူးတင္ရမည္ ျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္ ခရစ္မတ္စ္ေန႔ကို ခရစ္ေတာ္ ေယရႈ၏ ေမြးဘြားေသာေန႔ (Birthday of Jesus) ဟု နားလည္ထားမႈကိုသာ က်မ္း
ျမတ္ကုရ္Aံ၏ ရႈေဒါင့္မွ Aနည္းငယ္ ရွင္းျပလိုပါသည္။ ခရစ္မတ္စ္ေန႔Aား မည္သည့္ေန႔ရက္တင
ြ ္ က်င္းပသည္ ျဖစ္ေစ
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္

မဆိုင္ေသာ္လည္း-

ခရစ္ေတာ္0000000

ေမြးေန႔ဟု

နားလည္ထားသည္မွာ-

ကုရ္AံAား

Aႂကြင္းမဲ့

မွန္ကန္သည္ဟု ယံုၾကည္ထားသူတိုင္း၌ တာ၀န္မကင္းေပ။
က်မ္းျမတ္ကုရ္Aံတင
ြ ္ ခရစ္ေတာ္ေယရႈAား ေမြးဘြားသည့္ေန႔မွာ Aလြန္ေAးျမေသာ ေဆာင္းရာသီ မဟုတ္- စြန္ပလြံသီး
ရင့္မွည့္ေသာ Aခ်ိန္ဟု ၁၉း၂၅ တြင္ AတိAက် ဆိုထားေပသည္။ တနည္းAားျဖင့္ ထိုေန႔သည္ Eၿပီလထဲတင
ြ ္ ျဖစ္၍ ျမန္မာ
စကားႏွင့္ ေျပာဆိုလွ်င္ မရမ္းသီးမွည့္ခ်ိန္၊ မက်ည္းသီးမွည့္ခ်ိန္ ဟူေသာ စကားမ်ိဳး ျဖစ္ေပသည္။ ေယရႈAား ေမြးဘြားစU္
လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀၀၀ ေက်ာ္က စိုက္ပ်ိဳးေရး နည္းပညာမ်ား မထြန္းကားေသးသည့္ Aတြက္ ထိုသီးႏွံမ်ားမွာ ရာသီ
မေရြး သီးပြင-့္ မွည့္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေပ။ ကုရ္AံAရ ကိုင္းကူး စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ေသာ စနစ္သာ ထြန္းကားေသးေသာ Aခ်ိန္ ျဖစ္ေပ
သည္။
သို႔ျဖစ္၍ ေဆာင္းရင့္ခ်ိန္ျဖစ္ေသာ ဒီဇင္ဘာ ၂၅ ရက္ေန႔သည္ ေယရႈ၏ ေမြးေန႔ လံုး၀ မဟုတ္ ဆိုသည္ကို သမိုင္းေၾကာင္း လွန္
ေဆြးေႏြးစရာ ျဖစ္ေနေပသည္။ သူတစ္ပါး ယံုၾကည္လက္ခံ က်င္းပေနသည္ကို ၀င္ေရာက္ စြက္ဖက္ျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္ေပ။
Aျခားသူမ်ား ေယရႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ Aျခားသူမ်ား ယံုၾကည္ေလသမွ်သည္- မဆီမဆိုင္ေသာ Aစၥလာမ္ ေလာကထဲသို႔ ထိုး
ေဖါက္၀င္ေရာက္လာေလ့ ရွိေသာေၾကာင့္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္းသာ ျဖစ္ေပသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ Aစၥလာမ္ သာသနာ၀င္မ်ား
Aေနျဖင့္ ကိုယ္ေတာ္မုဟမၼဒ္ မတိုင္မွီ ပြင့္ေပၚခဲ့ေသာ ေရွး ရစူလ္၊ နဗီမ်ားAား ရစူလ္၊ နဗီမ်ား ျဖစ္သည္ဟသ
ု ာ ယံုၾကည္
လက္ခံ ရမည္ ျဖစ္သည္။ ထိုကိုယ္ေတာ္မ်ားAား ပုတ္ခတ္ေစာ္ကားခြင့္ မရွိေခ်။ ထိုကိုယ္ေတာ္မ်ားသည္ လူသားစင္စစ္မ်ား
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သာ ျဖစ္၍ လူဘ၀ျဖစ္စU္၌ Aျခားေသာ လူသားမ်ားႏွင့္ ထူးကဲေသာ ျဖစ္စU္မ်ားကို ပိုင္ဆိုင္မႈ မရွိေၾကာင္းကိုလည္း
က်မ္းျမတ္ကုရ္Aံ၌ AတိAလင္း ဆိုထားေပသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုကိုယ္ေတာ္မ်ား၏ ဉာဏ္စU္ဆိုင္ရာ Aဆင့္Aတန္းမွာ ျမင့္
မားလြန္း၍ Aျခားေသာ လူသားမ်ားႏွင့္ မႏိႈင္းAပ္ျခင္းသာ ျဖစ္ေတာ့သည္၊
ထိုAခ်က္Aား ေက်ာ္လြန္လွ်က္- ခရစ္ေတာ္ ေယရႈသည္၊ ေလာက၌ ခႏၶာ၀န္မခ်ဘဲလွ်က္ ေကာင္းကင္သို႔ ေဆာင္ၾကည္း
သြားျခင္း ခံရသည္။ Aျခားသူမ်ားႏွင့္ မတူ တမူထူးျခားလွ်က္ ေမြးဘြားသည္၊ ကမၻာပ်က္ခ်ိန္နီးလွ်င္ ေလာကလူသားတို႔Aား
ကယ္တင္ရန္ Aလို႔ငွာ ေလာကသို႔ ျပန္လည္ ႂကြျမန္းေတာ္မူလာမည္- ဟူေသာ Aခ်က္မ်ားမွာ ခရစ္ယာန္မ်ား၏ ယံု
ၾကည္ခ်က္ျဖစ္၍ ထိုသို႔ေသာ ယံုၾကည္ခ်က္မ်ားAား ခရစ္ယာန္မ်ား ယံုၾကည္ေနသည္ကို Aစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ား Aေနျဖင့္
Aျပစ္ဆိုစရာ မရွိေခ်။ သို႔ေသာ္ ထိုယံုၾကည္ခ်က္မ်ားAား Aစၥလာမ္ သာသနာထဲသို႔ သြပ္သင
ြ ္းလာလွ်က္ Aစၥလာမ္ သာ
သနာ၀င္ခ်င္း စိတ၀
္ မ္းကြဲျပားေစရန္ ျငင္းခံုေဆြးေႏြးရသည္Aထိ ျဖစ္လာခဲ့ရသည္မွာ ၀မ္းနည္းစရာပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။
Aလားတူပင္ ယခု ခရစ္ေတာ္ ေယရႈ၏ ေမြးေန႔ဆိုသည္မွာလည္း လာျပန္ေခ်ၿပီ။ ထိုသို႔ ထိုးေဖါက္လာမႈမ်ားAား မသိက်ိဳးကၽြံ
ျပဳထားလိုက္မိလွ်င္- ေနာင္ေသာ္ Aစၥလာမ့္ ေလာက၌ ေယရႈႏွင့္ပတ္သက္လွ်က္ Aျငင္းပြားစရာ ျဖစ္လာUီးမည္ပင္။
ဒီဇင္ဘာ ၂၅ ရက္ေန႔Aား ေယရႈခရစ္၏ ေမြးေန႔ဟု ရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ယံုၾကည္စြဲၿမဲလာခဲ့သည္မွာ Aေနာက္တိုင္းသား
တို႔၏ ရိုးရာႏွင့္ လႊမ္းမိုးမ်ားေၾကာင့္သာ ျဖစ္ေပသည္။ Aေနာက္တိုင္း ယU္ေက်းမႈႏွင့္ ၾသဇာမွာ ကိုလိုနီျပဳရာ ေဒသမ်ား
Aားလံုးဆီသို႔ Aလွ်င္Aျမန္ လႊမ္းမိုးေနခ်ိန္တင
ြ ္ Aမွန္တရားကို လက္ကိုင္ထားေသာ္လည္း သူတို႔ကဲ့သို႔ ၾသဇာမလႊမ္းမိုး
ႏိုင္ေသာ AယူAဆမ်ားမွာ သက္ဆိုင္ရာ ေဒသတြင္း၌သာ ရပ္တည္ေနရလွ်က္ ကမၻာသို႔ ထိုးေဖါက္ႏိုင္ျခင္း မရွိခဲ့သည္ ကား
Aမွန္ပင္။
သို႔ေသာ္ ထိုAေနာက္တိုင္းမ်ား Aတြင္းမွပင္ သမိုင္းေၾကာင္းေလ့လာသူမ်ား ကမၻာAရပ္ရပ္သို႔ ထြက္လာေသာ Aခါသူတို႔၏ မိရိုးဖလာ ယံုၾကည္မွားAား ျပဳျပင္လိုသူမ်ား ေပၚေပါက္လာေတာ့သည္။ ပထမဆံုး ေပၚေပါက္လာသူမွာ Aိုက္ဇက္
ႏ်ဴတန္ျဖစ္၍ သူက ေယရႈAား ေဆာင္းရာသီတင
ြ ္ ေမြးခဲ့သည္ ဆိုျခင္းကို စတင္ ျငင္းဆိုေပေတာ့သည္။ ၁၇၄၃ ခုႏွစ္တင
ြ ္
ဂ်ာမန္ ပရိုတက္စ္တင့္ ေပါလ္ Aမ္နက္စ္ ဂ်က္ေလာ့ဘ္စကီးက ဒီဇာဘာလ ၂၅ ရက္ေန႔Aား ခရစ္ေတာ္ေမြးေန႔ဟု သတ္မွတ္
လိုက္ျခင္းမွာ ေရာမတို႔၏ ေနနတ္ဘုရား ပသပူေဇာ္သည္ကို Aေျခခံ၍ ရိုးရာမႈ ျပဳလုိက္ျခင္းသာ ျဖစ္သည္ဟု ဆို၍ မွန္
ကန္ေသာ Aသင္းေတာ္မ်ားက လက္ခံႏိုင္မည္ မဟုတ္ဟု ဆိုခဲ့ေပသည္။ ၁၈၈၉ ခုႏွစ္တင
ြ ္ လူး၀က္စ္ ဒါ့ခ်္စင့္စ္က ခရစ္
မတ္ေန႔ Aမွန္မွာ မယ္ေတာ္မာရိAား ေကာင္းကင္တမန္က သတင္းေကာင္းေပးၿပီးေနာက္ပိုင္း ၉ လAၾကာ (မတ္ခ်္လ ၂၅)
ရက္ေန႔ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုေပသည္။ ထိုေန႔သည္ ရိုးရာAားျဖင့္ ကိန္း၀ပ္၀င္စားေသာ ေန႔ (ခရစ္ေတာ္က လူAျဖစ္ ၀င္စားေသာ
ေန႔) ပင္ ျဖစ္ေပသည္။
ေAဒီ ၂၀၀ ၀န္းက်င္ခန္႔မွ ကလီးမင့္မွ Aလက္ဇန္းဒရီးယား ေရးသားခဲ့သည္တင
ြ ္ Aီဂ်စ္မွ Aုပ္စု တစ္စုသည္ ခရစ္ေတာ္
ေမြးေန႔Aား ပါ့ခ္ခၽြန္လ ၂၅ ရက္ေန႔တင
ြ ္ က်င္းပခဲ့သည္ဟု ေရးသားခဲ့ေပသည္။ ထိုေန႔မွာ ယခုျပကၡဒိန္Aားျဖင့္ ေမလ ၂၀
ရက္ေန႔ ျဖစ္ေပသည္။ ဂ်ဴလီးယက္ Aာဖရီကန္နာ့စ္က Aႀကံျပဳတင္ျပရာတြင္ လူAမ်ားသိထားေသာ ဒီဇင္ဘာလ ၂၅ ရက္
ေန႔သည္ တစ္ႏွစ္တာတြင္ ေန႔ႏွင့္ည Aခ်ိန္တူမွ်ေသာ ေဆာင္းရာသီ၏ ေန႔ရက္ ျဖစ္၍ ေရွးေဟာင္း ေရာမ ျပကၡဒိန္Aရ ထို
ေန႔သည္ မတ္ခ်္လ ၂၅ ရက္ေန႔ ျဖစ္သည္ဟု ျဖစ္ေတာ့သည္။
Aခ်ိဳ႔ ခရစ္ယာန္ သမိုင္းဆရာတို႔က ဒီဇင္ဘာလ ၂၅ ရက္ေန႔Aား စတင္သတ္မွတ္ က်င္းပခဲ့သည္မွာ ေAဒီ ၃၃၆ ခုႏွစ္တင
ြ ္
ျဖစ္၍- ေရာမမွ စတင္လိုက္ျခင္း ျဖစ္၍ ေယရႈေမြးၿပီး သို႔မဟုတ္ ကြယ္လြန္ၿပီး ႏွစ္ေပါင္း ၃၀၀ ေက်ာ္တိုင္ သူ၏ ေမြးေန႔Aား
မက်င္းပခဲ့ဘဲလွ်က္ ေAဒီ ၃၃၆ ခုႏွစ္တင
ြ ္မွ ေယရႈ၏ ေမြးေန႔ဟု သတ္မွတ္က်င္းပလိုက္သည္ကို ခရစ္ယာန္ Aသင္းသားမ်ား
Aခ်င္းခ်င္းပင္ Aစာမေက် AကြA
ဲ လြဲမ်ား ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ Aမွန္တကယ္ ေယရႈ၏ ေမြးေန႔မွာ ဘီစီ ၆ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၄ ရက္
ျဖစ္သည္ဟု Aခိုင္Aမာ ေျပာဆိုမႈမ်ား ရွိေပသည္။ ထိုAယူAဆAား မန္မြန္မ်ားက လက္ကိုင္ျပဳျခင္း မ်ားေပသည္။

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

Aခ်ိဳ႔ကလည္း ေAဒီ ၃၅၀ တြင္ ပုပ္ ဂ်ဴလီးယက္ က ဒီဇင္ဘာလ ၂၅ ရက္ေန႔ကို ခရစ္ေတာ္ေမြးေန႔ ျဖစ္၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေမြးေန႔
က်င္းပရမည္ဟု ေက်ျငာခဲ့ေၾကာင္း ဆို၍- ယင္းသည္ ေရွးေဟာင္း ေဘဘီလံုရိုးရာ Aီဇစ္၏သား Aထိမ္းAမွတ္ ပြေ
ဲ တာ္
ႀကီးAား ေက်းဇူးျပဳသေယာင္ ျဖစ္ေနသည္ဟု ဆိုေပသည္။ ထို႔ျပင္ လူမ်ားစု ျဖစ္ေသာ ေရွးရိုးေဟာင္း ေရာမမ်ား၏ Aလယ္
သို႔ ခရစ္ယာန္ သာသနာလြယ္ကူစြာ ထိုးေဖါက္ႏိုင္ရန္ Aမ်ားႀကိဳက္လိုက္ေလွ်ာသည့္ ဗ်ဴဟာျဖင့္ သူတို႔၏ ရိုးရာ ေန႔ျမတ္Aား
ခရစ္ေတာ္၏ ေမြးေန႔Aျဖစ္ တစ္ထပ္တည္းက်ေစရန္ သတ္မွတ္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု သံုးသပ္ၾကေပသည္။
မ်ားစြာေသာ ခရစ္ယာန္ပညာရွင္မ်ားက ေယရႈAား ဘီစီ ၄ မွ ၇ ႏွစ္Aတြင္း ေမြးဘြားခဲ့၍၊ ေမြးလမွ စက္တင္ဘာႏွင့္
ေAာက္တိုဘာတြင္ ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု လက္ခံထားေပသည္။ (စက္တင္ဘာႏွင့္ ေAာက္တိုဘာ ဆိုသည္မွာ ကမၻာ့ေျမာက္ပိုင္း
က်ေသာ ေဒသမ်ားAတြက္ Aပူဆံုးလမ်ား သို႔မဟုတ္ ေႏြရာသီမ်ား ျဖစ္ေပသည္။)
ခရစ္ယာန္ သာသနာAား ေရာမတို႔၏ ေရွးရိုးၾသဇာ လႊမ္းမိုးခံလိုက္ရ၍ Aမွန္တရား ေပ်ာက္ဆံုးေနသည္ကို မေက်မလည္
ျဖစ္ေနေသာ ခရစ္ယာန္ဘာသာေရး ပညာရွင္မ်ား၏ ေထာက္ျပ ေျပာဆို သံုးသပ္သမွ်၏ Aမ်ားစုမွာ မတ္ခ်္ ၂၅ ရက္ႏွင့္
ေမလ ၁၅ ရက္၏ Aတြင္းတြင္သာ ေယရႈAား ေမြးခဲ့သည္ဟု ျဖစ္၍- ေဆာင္းရာသီ Aလြန္ေAးျမခ်ိန္ ျဖစ္သည့္ ဒီဇင္ဘာ ၂၅
ရက္ေန႔တင
ြ ္ ေယရႈAား ေမြးဘြားခဲ့သည္ ဆိုျခင္းမွာ လံုး၀ မဟုတ္မွန္ေၾကာင္း သက္ေသခံလွ်က္ ရွိေပသည္။
သမၼာက်မ္းစာ လုကာ ၂း၁၂ Aရလည္း ေမြးကင္းစ ကေလးငယ္ (ေယရႈ)Aား A၀တ္ႏွင့္ ရစ္ပတ္၍ ႏြားစာခြက္ထဲ သိပ္
ထားသည္ ဆိုျခင္းမွာ ေယရႈ၏ ေမြးေန႔Aား Aလြန္ေAးေသာ ည တြင္ ေမြးဘြားျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း ေဖၚထုတ္ျပလွ်က္
ရွိေနေပသည္။
ကုရ္Aံကမူ ေယရႈAား စြန္ပလြံသီးမွည့္ခ်ိန္တင
ြ ္ ေမြးခဲ့သည္ဟု AတိAက် ေျပာထားသည့္ Aတြက္ ေယရႈAား ေမြးလမွာ
ေႏြရာသီျဖစ္ေၾကာင္း- Aေနာက္တိုင္းသားတို႔၏ ရိုးရာလႊမ္းမိုးမႈမွာ မဟုတ္ေၾကာင္း ခိုင္မာစြာ ေျပာဆိုထားေတာ့သည္။ Aေရွ႔
Aလယ္ပိုင္းေဒသ Aထူးသျဖင့္ ေယရႈေမြးဘြားခဲ့ရာ ေဒသတြင္ စြံပလြန္သီး မွည့္ခ်ိန္မွာ Eၿပီလတြင္ ျဖစ္၍- ခရစ္ယာန္ သမိုင္း
ဆရာမ်ားေျပာေသာ မတ္ခ်္ ၂၅ ႏွင့္ ေမ ၁၅ ရက္ Aတြင္း Aလယ္တင
ြ ္ က်ေရာက္ေသာ Eၿပီလတြင္ ခရစ္ေတာ္ေယရႈAား ေမြး
ဘြားခဲ့သည္ ဆိုျခင္းမွာ- ထိုသမိုင္းဆရာမ်ား သုေတသန မျပဳလုပ္မွီကပင္- ေဆာင္းရာသီတင
ြ ္သာ ခရစ္ေတာ္Aား ေမြးဘြားခဲ့
သည့္ ရိုးရာယံုၾကည္မႈ AမွားႀကီးAား ကုရ္Aံက ပါယ္ဖ်က္လိုက္ျခင္း ျဖစ္ေတာ့သည္။
ကုရ္Aံက်မ္းစာ ျဖစ္တည္လာေသာ Aခ်ိန္မွာ ေAဒီ ၆ ရာစုတင
ြ ္ ျဖစ္၍- ေရာမပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက ဒီဇင္ဘာလ ၂၅ ရက္ေန႔
Aား ခရစ္ေတာ္ေမြးေန႔ဟု သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး ႏွစ္ေပါင္း ၂၃၀ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ေပသည္။ ထုိႏွစ္ေပါင္း ၂၃၀ ေက်ာ္ဆိုသည္မွာ
လူသားမ်ိဳးဆက္ ေလးဆက္သို႔ မဟုတ္ ထိုထက္မ်ားေသာ မ်ိဳးဆက္မ်ားAား မိရိုးဖလာ Aစြဲတစ္ခုျဖစ္တည္ရန္ လံုေလာက္ခဲ့
ေသာ Aခ်ိန္ကာလျဖစ္ေပသည္။ ထိုAယူAဆAား ထိုစU္က Aာရဗ္ရွိ ခရစ္ယာန္မ်ားကလည္း လက္ခံ ယံုၾကည္ၿပီး ျဖစ္ခဲ့
သည္။ သို႔ေသာ္ ကုရ္Aံသည္ Aမွန္တရားAား ထုတ္ေဖၚေပးရာတြင္ မိရိုးဖလာAား မ်က္ႏွာမလိုက္၊ မည္သူ၏ Aရိုးစြဲ
ယံုၾကည္မႈကိုမွ် ေထာက္ထားျခင္း မရွိေခ်။ Aမွန္ကို Aမွန္Aတိုင္း ျဖစ္ေစရန္သာ တင္ျပသြန္သင္ျခင္းသာ ရွိေပသည္။
မည္သို႔ဆိုေစ- ကၽြႏ္ုပ္တို႔ Aစၥလာမ္ သာသနာ၀င္မ်ား Aေနျဖင္-့ ခရစ္မတ္စ္ေန႔Aား ရံုးပိတ္ရက္ တစ္ရက္ ျဖစ္သည္ဟုသာ
နားလည္ လက္ခံသင့္လွ်က္- ေယရႈခရစ္၏ ေမြးေန႔ဟု လံုး၀ လက္မခံသင့္ေပ။ Aကယ္၍ Aမ်ားနည္းတူ လက္ခံယံုၾကည္
ခဲ့လွ်င္ ႏွစ္ကာလ ၾကာေညာင္းလာေသာ္ ေယရႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကုရ္Aံႏွင့္ ကြဲလြဲစြာ Aယူရိုက္သင
ြ ္းခဲ့ေသာ Aေနာက္
တိုင္းသားတို႔၏ ၀ါဒမွာ ေနာင္လာေနာက္သား မူဆလင္မ်ိဳးဆက္မ်ား Aၾကား Aရိုးစြသ
ဲ ြားႏိုင္ေပသည္။ ထိုAခါ- ေယရႈေခၚ
တမန္ေတာ္ Aီဆာႏွင့္ ပတ္သက္လွ်က္ ရွင္း၍လင္း၍ မကုန္ေသာ ျပသနာမ်ား ထပ္တိုး၍ လာႏိုင္ေပေတာ့သည္။
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ေယရႈေခၚ တမန္ေတာ္ Aီဆာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကုရ္Aံက်မ္းကိုသာ Aေျခခံယူ ယံုၾကည္သင့္လွ်က္ Aျခားေသာ ၀ါဒျဖန္႔
သမိုင္းမ်ား-စာAုပ္မ်ားကို မ်ားစြာ ခ်ိန္ဆ စီစစ္ ယံုၾကည္သင့္ေၾကာင္း တင္ျပAပ္ေပသည္။ Aစၥလာမ္ သာသနာ၀င္မ်ား
Aေနျဖင့္ ကုရ္Aံသည္ Aေကာင္းဆံုး သမိုင္း စံခ်ိန-္ Aေကာင္းဆံုး AဆံုးAျဖတ္ စံခ်ိန-္ Aေကာင္းဆံုး Aလင္းျပ လမ္းၫႊန္
ပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ခိုင္မာစြာ စြဲၿမဲယံုၾကည္ထားAပ္လွ်က္- ကုရ္AံAား Aျခားေသာ AယူAဆမ်ားျဖင့္ မေရာမစပ္ ရွရီးက္ခ္
မလုပ္မိေစရန္ Aေရးႀကီးလွေပသည္။

Uီးသန္းထြန္း ( B.A History, Hon) ဒု-ေက်ာင္းAုပ္ Aၿငိမ္းစား၊ Aထက၊ ေရႊဂြန္း- ကရင္ျပည္နယ္
ဤစာတမ္း မေရးမွီ ကုရ္Aံက်မ္းစာလာ Aီဆာနဗီ၏ ေမြးေန႔Aား Aျပန္Aလွန္ ေဆြးေႏြးေပးေသာ ဆရာ ကိုေဌးလြင္UီးAား
ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေဖၚျပAပ္ပါသည္။
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